
  بسمه تعالي 
  ي فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراي

  ١٣٠٢٢١٢٦١٠٣:     شناسه خدمت -٢  صدور قبض المثني بهره برداران منابع آبي  :عنوان خدمت -١
٣-  

ارائه  
دهنده  

  شركت آب منطقه اي كرمان نام دستگاه اجرايي:
  شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران نام دستگاه مادر:

٤- 
مشخص 

ات خ
ت 

دم
  

    شرح خدمت 

  ) G2C( خدمت به شهروندان      نوع خدمت  
    خدمت به كسب و كار)G2B (  
    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي )G2G (  نوع

 
مخاطبين 

كشاورزان، صنعتگران، آب و فاضالب شهري و روستايي   
   ،شهرداريها و ...

  تصدي گري      حاكميتي  ماهيت خدمت  
  روستايي       شهري       استاني       منطقه اي       لي م       سطح خدمت 

  مالكيت ثبت      تامين اجتماعي       كسب و كار   ماليات      سالمت     آموزش        تولد       رويداد مرتبط با: 
  ساير    وفات     ها گواهينامهمدارك و     بازنشستگي      ازدواج    بيمه      تاسيسات شهري      

  رخداد رويدادي مشخص       فرارسيدن زماني مشخص      تقاضاي گيرنده خدمت       حوه آغاز خدمت ن
  ساير:  ...      تشخيص دستگاه     

  داراي اعتبار پروانه بهره برداري  مدارك الزم براي انجام خدمت 
  مشخص نمودن تعرفه ها  باالدستيقوانين و مقررات 

٥- 
ت 

جزييات خدم
  

  سال   در:       ماه        فصل          خدمت گيرندگان  ٥    د خدمت گيرندگانآمار تعدا 
  روز ١  خدمت: ارايه زمان مدتمتوسط 

  سال   در:       ماه        فصل                                                                               بار١  تواتر
  بار ١  تعدادبار مراجعه حضوري 

هزينه ارايه خدمت(ريال) به  
  خدمت گيرندگان

  پرداخت بصورت الكترونيك   شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)
    ٤٠٠١٠٥٠٢٠١٠٢٩٠٢٨  باتوجه به تعرفه هاي ابالغي وزارت نيرو 

      
      

٦- 
نحوه دسترسي به خدمت 

  

  ودن همه يا بخشي از آن آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي ب
Samab.krrw.ir  

  ساماب  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
  رسانه ارتباطي خدمت   نوع ارائه   مراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني خدمت 
  الكترونيكي  

  
      (مانند وبگاه دستگاه) ه كاربردي)نامتلفن همراه (بر         اينترنتي  
  ارسال پستي           پست الكترونيك                        
 تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه  
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت    غيرالكترونيكي   
مراجعه حضوري 

  جهت احراز اصالت فرد       
  جهت احراز اصالت مدرك    
  مناسب   نبود زيرساخت ارتباطي   
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه: 
  ملي    
  استاني    
  شهرستاني    

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
      الكترونيكي  

  
  تلفن همراه (برنامه كاربردي)          اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)        
  ارسال پستي                پست الكترونيك                   
  پيام كوتاه                   ركز تماس  گويا يا متلفن     
      دفاتر پيشخوان  

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

 

 

 



ذكر ضرورت    غيرالكترونيكي    
مراجعه حضوري 

  

   جهت احراز اصالت فرد  
 ركز اصالت مد جهت احرا  
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب    
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه: 
   ملي 

  استاني    
  شهرستاني      

ت 
مرحله توليد خدم

(فرايند داخل دستگاه يا    
ارتباط با ديگر دستگاه  

ها ) 
  

   الكترونيكي  
  

  اينترانتي رنتي (مانند درگاه دستگاه)       اينت    
  ساير(باذكرنحوه دسترسي) رونيك                          تپست الك    

 غيرالكترونيكي  
  

ذكر  
ضرورت 
مراجعه  
حضوري 

    
درمرحله 

ارائه
  

خدمت 
  

  الكترونيكي    
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)     
  پستي  رسالا                      پست الكترونيك         
  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه     
  دفاتر پيشخوان      

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    
 ذكر ضرورت    غيرالكترونيكي

مراجعه حضوري 
    جهت احراز اصالت فرد  

  مدرك الت جهت احراز اص   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب    
اير:س  

 :مراجعه به دستگاه  
    ملي  

  استاني    
      شهرستاني  

٧- 
ارتباط

 
ت

خدم
 

باسايرسامانه
  

ها 
(بانكهاي اطالعاتي)  

دردستگاه 
  

  فيلدهاي موردتبادل   نام سامانه هاي ديگر 
  
  

استعالم غير   استعالم الكترونيكي 
برخط  الكترونيكي 

  online
  

دست
ه

اي  
)

Batch
 (  

        كد اشتراك دبي ساعت كاركرد تعرفه   سامانه ساماب 
          
          

٨-
ارتباط
 

ت
خدم

 با 
ساير
 

دستگاههاي ديگر
  

نام سامانه هاي دستگاه    نام دستگاه ديگر 
  ديگر

مبلغ   فيلدهاي موردتبادل 
(درصورت  
پرداخت  
 هزينه)

 نيكيغيرالكترو   اگراستعالم  استعالم الكترونيكي 
برخط  : است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي  

)
Batch
 (  

  
  دستگاه             

  كننده   مراجعه   
  دستگاه               

  مراجعه كننده    
  
  
  

  دستگاه           
  كننده   مراجعه   

٩- 
عناوين  

فرايندهاي خدمت 
  

  

  مراجعه متقاضي
  خت پرداصدور فيش المثني با شناسه قبض و شناسه 

  ارائه فيش به متقاضي جهت پرداخت 
  دريافت فيش وصول شده  بارگذاري فايل وصولي بانك در سامانه ساماب 

  نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت  -١٠
    دريافت فيش وصول شده              جهت پرداخت   ارائه فيش به متقاضي               با شناسه قبض و شناسه پرداخت         المثنيمراجعه متقاضي              صدور فيش   

  بارگذاري فايل وصولي بانك در سامانه ساماب                     
  

  :تلفن  معصومه اسدي :فرم كننده  تكميل خانوادگي ونام نام
٣٢٢٢٤٤٨٢  

 :الكترونيك پست
asd325us@yahoo.com        

  آمار و اطالعات حفاظت :واحدمربوط

 


